


 



 



 

 

 

 

 

 . ... ىويح الكراب

 

 ÷األؿهوؼح اٜٛـُِح ؼىٙ ٟىان اٍُٛكج شهَِح اسن الكراب: 

 اػبـُة اغبٌٍُت واٛثاؼس اٛرانخيٍ اٛشُؿ هُٔٚ اغب٠كاين: ذأليف

 هىَى اؽب٤كاوٌإخراج فين وغالف: 

 األوىل الطثؼح:

 1028ٝسنح الطثغ: 

 الناشر: 

 

 ><حقوق الطثغ والنشر والروزيغ للناشر
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 هداءاإل

 

هاهنا احلسن  السينو ويريرنو    إىل روح إ

  ..الطيثح

 ‘ىل روح السيدج فاطوح تند احلس  إ

 .هام الثاقر.والدج اإل

رواح شنناداا الرننوراخ الننا قا ىننا أىل إ

 ..ػرب الراريخ ×هام احلس  حفا  اإلأ
 

 ػقيل
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 هقدهة 

 

z 
 

 .. تهان٦ٛ األآوطًٜ اهلل هًٜ ٌُك٣ا ؿب٠ك و.. 

و٣ح االـٍتج ٢ٟ اؼبىاناخ اٛشُوُح اٛيت ٗصه ه٤ها اغبكَس يف اِ

يف × ٦٣ َوىق ٍُٜٛكج شهَِح ت٤د االٟاٝ اغبٍن٢  إ٧ى ٟىان اشرهه ت

 . ٣اؼُح ايب ًهّ يف ٟك٤َح اغبٜح اؼبشهُح

ناء ٢ٟ ٓثٚ اٛثاؼصَت واٛ٘راب واػبـثاء واؼبنصَِٔت  وٗصهخ اِ

َور٥ّّ ٢ٟ اؼبنىاناخ  طال وؤتَت ٢ٟ ٤ٍَِ وظىق٥  ؼىٙ ٧ما اؼبىان ٟا

ّ    اٛىمهُح ٟص٠ٜا ُوٚ طاؼة ٗراب ٟوعٞ  اؼبهآنك اؼبىَِنح يف اٛونها

 و الؤَوهٍ طاؼثها ٢ٟ َ٘نى١   ظوٜر٦ ٢ٟ اؼبىاناخ اٛيت ال و٤ٟها ٟا

اٛثُد ^ وتنَت ٟصثند   ؤ٧ٚ  ذوهٍ ٌٍتج ٢ٟ ق٤ُد ُُها ٢ٟ ٣ٍاء

الٍ ا٤ٛاي اٛيت ذشهك ظُال تونك  آؽبما اؼبىان حبعح اٛماٗهج اٛشِىَح و

  .×ج ٧ٍ شهَِح ت٤د اغب٢ٍ ؤٟهظُٚ ت٤ٍثح ٧ما اؼبىان ال
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ذٍِنك يف   اٛنيت ال  ن ناءواٟاٝ ٗٚ ٧م٥ اؼبىظح ٢ٟ اـرالٍ اِ

ٗ     ن اٛىق ٓؼُح ٠ٗا َٔاٙ ؿهوؼنح  إانق٣نا ا١ ٣٘رنة ٧نم٥ اٍٛنـىن 

 . اٍُٛكج شهَِحبىل  ذانخيُح ٣مٗه ُُها ٣ٍثح ٧ما اؼبىان

ىٝ تظنؽرها ومل  ٤٣ا مل قبن وامنا ٤ٜٓا اؿهوؼح ذانخيُح ؿبر٠ٜح أل

٣ٔـن ت٘ىهنا اٛهاٌ االطىب يف ٧ما اٛثاب ٦٤٘ٛ ٢ٟ تاب االؼر٠ناٙ  

اٛرانخيٍ ٛ٘شَ توغ ٟا َٔاٙ ه٢ ٧ما اؼبىان اٛمٌ اشرهه حبظنىٙ  

ل١ ةتَت شِاء اؼبهػً تن  االٍ اٛ٘هاٟاخ اٛيت ربظٚ ه٤ك٥ ٤ٌىَا ٟا

٣اي اترٌىا اهلل وتّّٗح طاؼثح اّّٛٔ وتَت ٓؼاء ؼىائط ٍٟروظُح أل

اهلل ذواىل تاٛكهاء ه٤ك ٧نما اؼبنىان وتنَت ا٣ناي ٣ناٛىا      بىل  ٜحاٛىٌُ

ٟهاق٧ٞ وربٔٔد اؼالٟهٞ ه٤ك ٧م٥ اٛرهتح اٛىاُٗح ُال َؤنٚ ا١ ٧نم٥   

الٍ ٧ٍ ؿبغ ـُاٙ او و٧ٞ او شوىن ٣ٍٍِ اٛ٘هاٟاخ اٛيت ذوك تاِ

شٍت اعب٢ اؼبا٢ٟ ٠ٗا اناق اٛثوغ اٛرونثٍت  إ٠ٗا وط٦ِ اٛثوغ او ٢ٟ ذ

٠ُٓح ٦ٛ ٟن  الٍ ٤ٌىَا و٧ما ٗالٝ الرىاذهج تاِه٢ ٧م٥ اٛ٘هاٟاخ اؼب

 . اؼرها٤ٟا ٛٔائ٦ٜ

ؿهوؼح ؿبر٠ٜح يف تُا١ ٟنىان اٍٛنُكج   إوذثًٔ ٧م٥ اٍٛـىن ٗ

ا١ ذٔثٜر٠ى٧ا ٌاقيت اٛ٘هاٝ ظىَرٞ ـٍتا ٢ٟ ه٤نك نب  ÷ شهَِح 

ُٛر٦ واٛوثاق وا١ مل ذرٔثٜى٧ا ذ٘ى١ ٗهاٌ ذانخيٍ ذث٤ُ٤ا٥ ذثٔنً ٍٟنا  
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ٌه ٧ما اؼبٔاٝ ربرهٝ ٗثُٔح اِٛهػنُاخ  هًٜ هاذ٤ٔا وُهػُح ٛ٘شَ 

االـرظاص يف ٗٚ تاب ٢ٟ اتنىاب اٛوٜنىٝ و٤ٛنا    ؤ٧ٚ  اٛيت وػوها

اٛشهٍ ترٔثٚ اٛهقوق اٛو٠ُٜح اٛهط٤ُح ٢ٟ اظٚ ٗشَ اغبُٔٔح وُنٖ  

ٌٛى ٧ما اؼبىان واالٍ اٛ٘هاٟاخ اٛيت ربكز ٤ٜٛناي ٟن٢ اٛونهآَُت    

 . ٥ اٛرهتح اٛىُٗحل١ اهلل ذواىل ه٤ك ٧مةوًٍت٧ٞ اٛم٢َ ٣اٛىا ؼىائعهٞ ت

ُظنَٜت  بىل  ا٤٣نا نذث٤نا ٧نما اٛثؽنس    بىل  ذِىذ٤ا االشانج وال

زبظض االوٙ ه٢ اؿهوؼر٤ا ه٢ اٍُٛكج شهَِح واٛصاين هن٢ ا٧نٞ   

 . ناء ٢ٟ ٓثٚ اٛو٠ٜاء واٛثاؼصَت ؼىؽبا واهلل اؼبىُْ ٜٛظىاباِ

 

 

 الشيخ ػقيل احلوداين

  2349٧االَاٝ اِٛاؿ٠ُح االوىل 

 ×اغبٍَت  ٢ٟ ظىان ؼهٝ االٟاٝ
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 الفصل األول 

 هسائل هاهة عي حٍاة السٍدة شسٌفة

 

و٣مٗه يف ٧ما اِٛظٚ هكق ٢ٟ اٛٔؼاَا اٛنيت ذنهذثؾ تاٍٛنُكج    

شهَِح وٟا َكون ؼىٙ ٛٔثها واظبها و٢ٟ ذ٘ى١ واناء توغ اٛثاؼصَت 

ٌنٍتاا ؤٟاٟاانا وؼؼنىن٧ا َنىٝ اٛـنَ      بىل  ؼىؽبا واالشانج

ذثؾ تمٖٛ و٣هذة ٧ما هكق ٢ٟ االٟنىن  اوالق٧ا وٟا َهبىل  واالشانج

  :اؽباٟح

 

 األشساف ولقب الشسٌف والشسٌفة: :واًلأ

يف اِٛرنهج  <َورٔك ؤ١ تكاَح كهىن اٜٛٔة وزبظُظ٦ ٛثٌت ٧اشٞ 

تَت اٛٔه١ اٛهاتن اؽبعهٌ وٓثُٚ ؾبٍء اغب٘ٞ األَىيب ؼُس ؤ١ ؤٓنكٝ  

شفظُح ٛٔثد ت٦ ٢ٟ تٌت ٧اشٞ ٧ى اٛشهََ اٛهػٍ ٓاٙ ات٢ االشنٍت  

   :انؾاؼب

وٓناٙ   >ٜٓك اٛشهََ اٛهػنٍ ٣ٔاتنح اٛـناٛثَُت    469يف ٤ٌح <
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 .>ذىيف اٛشهََ ؤتى سباٝ ؿب٠ك اٛى٤َيب 496يف ٤ٌح <ؤَؼا: 

ٗنا١ اغبٍن٤ُى١ ٓنك     >اٛٔه١ اٛهاتن اؽبعهٌ<ويف ٣ًِ اِٛرهج 

وتٔنٍ اٜٛٔنة يف    ،ؤٌٍىا بٟانج ٟ٘ح اؼب٘هٟح وبٟانج اؼبك٤َح اؼب٤ىنج

 ن اٛ٘وثح واغبط يف اغبعاو.ؤش٤اء ُٓاٝ قوٙ ؤـهي ٛرٍٍُت ؤٟى

 وٌاا٤ٛا ٤٧ا ٟىت ههٍ ٟظـٜػ اٛشهَِح؟ 

٧نٚ  ج اٛنيت َونىق ٣ٍنثها أل   ؤَـْٜ ٟظـٜػ اٛشهَِح هًٜ اؼبه

 . ^اٛثُد 

اٛرنانَؿ واال٣ٍناب شنام يف    ؤ٧ٚ  و٧ما اؼبظـٜػ ٓكًن لٗه٥

ُٔنك ظناء يف    ،واٛٔهو١ اٛنيت ذٜرن٦   اٛٔه١ اٛهاتن واػباًٟ اؽبعهََت

. ؤ٣ّن٦  ..٧عهَح 889اؼبرىىف توك  (1)ٍٜفاوٌٛ (2)ٗراب ربِح األؼثاب

ٓك شثد ت٦ ٛىغ نـاٍٟ ٟ٘رىب ه٦ُٜ: و ...نؤي ّّٓا ٍُٜٛكج هائشح

٧ما ّّٓ اٍُٛكج اٛشهَِح هائشح ٢ٟ ؤوالق ظوِه اٛظاقّ ات٢ اإلٟاٝ <

٦ّٜ وظه٦<هٍٜ ت٢ ؤيب ؿاٛة    .>>ّٗهٝ اٛ

                                                            

 .552ص :اٍٛفاوٌ ربِح االؼثاب، (2)

ٛنك٢َ  هٍٜ ت٢ ؤضبك ت٢ ه٠ه ت٢ ـٜنَ تن٢ ؿب٠نىق، ؤتنى اغبٍن٢ ٣نىن ا       (1)

 تاؼس ؼ٤ٍِ. اٍٛفاوٌ:



 الشٍخ عقٍل احلوداين

| 11 | 

ربِنح االؼثناب وتٌُنح    <: طن٤َ  (2)ٓاٙ اٛىنٍٜٗ يف االهالٝ

ُنهى ٤ٟن٦ صبونا     يف قان اٛ٘رة. >ؾ ن  اػبـؾ واؼبىاناخاٛـالب يف

 .  ٜٛهعهج 889وذإُِٛا يف احملهٝ 

هًٜ اٛهًٞ ٢ٟ ربِل٤ا هًٜ ا٤ٛض ؼنىٙ وظنىق ت٤ند     :٤ٜٓا

تاٌٞ هائشح ٛ٘ن٢ اؼبهنٞ يف اٛن٤ض ا١ ٤٧اٛنٖ     × ٛإلٟاٝ اٛظاقّ 

َرنكاوٙ  > واٛشهَِح< ذُٜٔة ت٤اخ اٛوٜىََت تٜٔةبىل  ٟظـٜػ َشٍت

انـَت وَ٘رة هًٜ اٛٔثىن و٧ما ٟا ههٍ ه٢ ت٤اخ تَت اٛ٘راب واؼب

 . يف توغ االؼٔاب تٜٔة اٛشهَِح ’ا٤ٛيب 

ُٜٞ َهق ؽبا لٗنه ػن٢٠ ؤظبناء     ×اٟا هائشح ت٤د اٛظاقّ 

ا١  >اإلنشناق <لٗه اٛشُؿ اؼبُِك يف ٗراب  ×ت٤اخ االٟاٝ اٛظاقّ 

ٚ  ×ؤت٤اء ؤيب هثك اهلل  وؤٝ  ،وهثنك اهلل  ،٧ٞ هشهج , و٧ٞ: بظباهُن

ٗا٣د ؤٟهٞ ُاؿ٠ح ت٤د اغبٍَت ت٢ هٍٜ ت٢ اغبٍَت ت٢ هٍٜ و ،ُهوج

 ،ألٝ وٛك, واٛوثاي ،وؿب٠ك ،وبٌؽاّ ،, وٟىًٌ^ت٢ ؤيب ؿاٛة 

ُٜٞ َمٗه هائشح ٢ٟ  .(1)ألٟهاخ ؤوالق شىت ،وُاؿ٠ح ،وؤظباء ،وهٍٜ

                                                            

 .194، ص 8ض: >ـٍت اٛك٢َ اٛىنٍٜٗ<االهالٝ ٜٛىنٍٜٗ  (2)

 .109، ص1ضاإلنشاق يف ٟوهُح ؼعط اهلل هًٜ اٛوثاق:  ،اٛشُؿ اؼبُِك( 1)
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بال ؤ١ ٌَهاق هبا ؤٝ ُهوج , و٧ما ٟا ٌذظنهغ   ،×اإلٟاٝ اٛظاقّ  ت٤اخ

ٟظنه ٧نى   بىل  مٗه ؤ١ ٌنثة ؾبُههنا  ت٦ توغ اٛ٘رة اؼبواطهج , وذ

 ٍ ٟظنه  بىل  , وٗنا١ يف طنؽثرها   اِٛهان ٢ٟ تـش اؼب٤ظىن اٛوثاٌن

بقنًَ ت٢ هثك اهلل ت٢ اغب٢ٍ ت٢ اغب٢ٍ ت٢ هٍٜ تن٢ ؤيب ؿاٛنة ,   

  .(0)ومل َرعاوو ه٠ه٧ا اٛوشه٢َ ٤ٌح

وَلهه ٠ٜٛررثن ؤ١ ٧م٥ اؼبوٜىٟاخ ذثكو ًٍت قُٓٔح , ولٖٛ أل١ 

ُؿ ؤٌ تونك وُاانا تنإٗصه ٟن٢     آوح ٟظه توك وبىل  بقنًَ ٌاُه

 ٧عهَح. 235هشه٢َ ٤ٌح, ؼُس اهنا ذىُُد ٤ٌح 
 

  ×:عدد بٌات االهام احلسي  :ثاًًٍا

٢ٟ آكٝ ا٤ٛظىص اٛرانخيُح اٛيت َور٠ك هُٜها يف ٟوهُنح اوالق  

اونق٥ اٛشنُؿ اؼبُِنك ٟن٢ اهنالٝ      ٧ٍ ٟا ×وت٤اخ االٟاٝ اغب٢ٍ 

ؤوالُق اغب٢ٍِ تن٢ِ   :\ق ال ٓاٙ اٛٔه١ اٛهاتن اؽبعهٌ يف ٗرات٦ االنشا

ٍّ  طبٍَح هشَه وٛكًا لٗهًا وُؤ٣صً:  ‘ هٜ

ُّ َتشنٍت     ُّهنٞ ُؤ ّٝ اغبٍَِت ُؤ ّٝ اغب٢ٍِ وُؤ وَُك ت٢ُ اغب٢ٍِ وُؤـرا٥ ّؤ

ْٔثح ت٢ ه٠هو ت٢ِ شوٜثَح اػبىنظُُّح.  ت٤ُد ؤيب ٍٟوىٍق ُه
                                                            

 ؤ٧ٚ اٛثُد يف ٟظه، ؼ٤ٍِ احملالوٌ. (2)
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َِىانَُّح. ـَِىُٛح ت٤ُد ٤ٟلىن  اٛ  ٦ُّ  واغب٢ٍُ ت٢ُ اغب٢ٍِ ُؤ

ُّٝ وَه ُّهٞ ُؤ ُٞ وهثُكاهلِل ات٤ا اغب٢ٍِ ؤ ـَىا٥ اٛٔاٌ ٠ُِهو ت٢ُ اغب٢ٍِ وؤ

 وٍٛك.

ُّٝ وٍٛك. ٦ُّ ُؤ  وهثُك اٛهضب٢ ت٢ اغب٢ٍِ ُؤ

واغبٍَت ت٢ُ اغب٢ٍِ اؼبّٜٔة تاألشهٝ وؤـى٥ ؿٜؽُح ت٢ُ اغبٍن٢ِ  

َّ ت٤ُد ؿٜؽَح ت٢ هثُنك   ،وُؤـُره٠ا ُاؿ٠ُح ت٤ُد اغب٢ٍ ُّ ِبٌَؽا  ُؤٟهٞ ُؤ

ِّ.اهلِل اّٛر ٠ُ  

٠َََٜح وُنُُّٓح ت٤اُخ اغبٍن٢ِ  : واٛث٤اخ ٌَ  ُّ ُّ هثك اهلِل وُاؿ٠ُح وُؤ وُؤ

. اش٤رنا١ ٤ٟنه٢مل مل ذنمٗه ؽب٠نا اؼبظناقن      (0)ألٟهاخ  ؤوالٍق شّرً ×

  ّٚ اٛرانخيُح اظبًا ؛ تٚ ُلٗهذا تا٤ُ٘ٛح ومها: ؤٝ هثك اهلل وؤٝ ٠ٌٜح؛ وٛون

ت٤اخ تُٔح األئ٠ح  اٍٛثة يف هكٝ اٛرظهَػ تاظبه٠ا ٌٍٗتمها ٢ٟ ؤظباء

بىل  َوىق ن ؿب٠ىق اٛواٍٟٜ ٠ٗا َٔىٙ اٛثاؼس اٛشُؿ ن ^األؿهان 

 ؤٟه٢َ مها:

ا٣ننكشان األظبناء تا٣ننكشان ا٤ٍٛننؿ اٛرانخيُننح   :>األهنر األو  < 

اؼبظكنَح تِوٚ اٛثوك اٛىٌٟت اِٛاطٚ ت٤٤ُا وتَت ههنىق ؤئ٠نح اؽبنكي    

                                                            

 .10، ص1ض اإلنشاق يف ٟوهُح ؼعط اهلل هًٜ اٛوثاق: ،اٛشُؿ اؼبُِك (2)
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 اعبهٚ تإظبائهٞ اٛشهَِح.بىل  ٟا ؤقملي ^

ه٤ظه اٛرُٔح اٛشكَكج اٛيت هاشنها اٛشنُوح يف    :>األهر الراين<

ههىق ا٤ٛىاطة اٛلاؼبَت يف قوٛيت تٌت ؤُٟح وتٌت اٛوثناي ٛو٤نهٞ اهلل   

اٛرٌُُة اٍٛٔنهٌ ألظبناء تونغ ت٤ناخ وؤوواض     بىل  ذواىل ٟا ؤقملي

ؼهطنًا ٟن٢ اٛشنُوح هٜنً لواخ ؤوٛهنٖ       ^األئ٠ح اٛـنا٧ه٢َ  

 ي ٢ٟ ٓثٚ اٛلاؼبَت.٢ٟ ؤ١ ٤َاؽب٢مل األل >هُٜه٢ اٍٛالٝ<اٛـا٧هاخ 

 ؟ك ٧ما ٧ٚ حيْ ٤ٛا ا١ ٤٣ٍِ وظىق٧اوتو

٧ما١ األٟها١ ًاَح يف األمهُح إلهـناء  : جيُة اٛشُؿ اٛواٍٟٜ

ػاتـح ُّٜٗح ٜٛشُوح ٜٛرؽِق هًٜ هكٝ اٛرٍهم يف اإل٣٘ان واعبؽىق 

ِّ شفظُح ٧امشُح ؿبر٠ٜح اٛصثنىخ  لنَنح األئ٠نح اٛـنا٧ه٢َ    بىل  ٛ٘

^   ٞ َِاخ اٛظنكَِّٔاخ هٜنُه٢مل   اٛشنه  ال ٌمل٠ا ت٤نااٞ وؤوواظهن

 ،و٧ما األطٚ ٧ى ٟا ٍَن٠ً تاٛٔنكن اؼبرن٢ُٔ يف اػبـناب     ...اٍٛالٝ

ال َنرٞ بال تنكُٛٚ ؤو    ×ولٖٛ أل١ اغب٘ٞ ت٘ىهنا ت٤رًا طنٜثُح ٛن٦   

قالًٛح ٣ٔـنن هبنا طنؽح     نواَح ك٤ُح ٣ـ٠ه٢ بُٛها ؤو ٟورّّج ٤ٌكًا ؤو

وٗالمها ِٟٔىق يف ٟىنق ا٤ٍٛنثح ٍٜٛنُكج    ،×اؼبوظىٝ بىل  ا٤ٍٛثح

واغبناٙ ٧نم٥ ن ؤ١ ٣نثٌت      ُال تكمل ن  ،طاؼثح اؼبهٓك يف اغبٜح >شهَِح<

؛ ٣ونٞ ب١ ٟٔرؼنً   ×هًٜ هكٝ ٗىهنا ت٤رًا طٜثُح ٛإلٟاٝ اغبٍن٢  
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بىل  ٓاهكج االؼرُاؽ ٧ى اغب٘ٞ توكٝ ؿهغ ٗنٚ ٟنا حير٠نٚ ٣ٍنثر٦    

٤ُُثٌٍ  ،لنانَهٞبىل  ال ٠ٌُا اٛٔثىن اؼب٤ٍىتح ^٠ح اٛـا٧ه٢َ األئ

٠ٜٛا٢ٟ ؤ١ َىون طاؼة اؼبشهك ؤو اّّٛٔ اٛشهََ تهظاء ٗى٦٣ اتن٢  

و٢ٟ ٧ما اٛٔثُٚ اؼبهٓك اؼبوهوٍ يف اغبٜح  ،×ؤو ت٤د طٜثُح ٛإلٟاٝ 

بل ٛننًُ يف  >،×شننهَِح ت٤نند اإلٟنناٝ اغبٍنن٢ <تاٌننٞ اٍٛننُكج 

ًا إلٟا٤ٟننا اغبٍنن٢ ا ننر  ٟظنناقن٣ا ٟننا َصثنند تننإ١ ٤٧ننإ ت٤رنن 

بال ؤ٦٣ ٢ٟ احملر٠ٚ ؤ١ ذ٘ى١ بؼكي اٛث٤رَت اؼب٤٘نرَت   >شهَِح<تاٌٞ

٠ُٔرؼً االؼرُناؽ ؤ١ ال َرٍنهم اُِٛٔن٦ يف     ،تإٝ هثك اهلل وؤٝ ٠ٌٜح

وبلا قان األٟنه تنَت    اغب٘ٞ تا٤ٍِٛ؛ ُة٦٣ ـالٍ اٛرٔنىي واٛنىنم...  

َٔرؼٍ ٗىهنا  ُاألطٚ ،وتَت ٗىهنا ٢ٟ لنان٦َ ×ٗىهنا ت٤رًا ٛإلٟاٝ 

٢ٟ لنان٦َ شهَـح ؤ١ ذ٘ى١ ا٤ٍٛثح اؽبامشُح اغب٤ٍُح ٟرؽٔٔح تشههج 

 ،َـ٠ه٢ هبا بال بلا قٙ اٛكُٛٚ اؼبورّّ هًٜ ؤهننا ٟن٢ ت٤اذن٦ اٛظنٜثَت    

 ُُؽ٘ٞ ت٘ىهنا ت٤رًا طٜثُح ٦ٛ طٜىاخ اهلل ه٦ُٜ.
 

 ذى هي هً السٍدة شسٌفة؟إ :ثالثًا

٢ ٠ٜٗناخ  مل َصثد تكُٛٚ ٓـوٍ ؤو كنٌت ٟن٢ األـثنان ؤو ٟن    

تاٌنٞ شنهَِح؛    ×وظىُق ت٤ٍد ٛإلٟاٝ اغبٍن٢ ا نر     ،اؼبانـَت
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ٞ  و٢٘ٛ ال َوٌت ٧ما تاٛؼهونج هكٝ وظىق ت٤ٍد ٦ٛ هبما اال ٌٞ ؤو تاٌ

ٛى ُهػ٤ا ؤهنا ؼُٔٔنح   ،آـه ٠ٗا ٌىٍ ٣ىػؽ٦ و٣٘شَ ه٦٤... ٣وٞ

ُال خيٜى األٟنه ٟن٢ اؼر٠ناَٛت     ،وؤهنا ٢ٟ اٍٛاقج اغب٤ٍَُت ،وآوُح

  :ٟه٠َت

ٟن٢ ؤوالق وت٤ناخ    >شنهَِح <ٓك ذ٘نى١   :>حروا  األو اال< 

و٢٘ٛمل اٛرنانَؿ مل َرونهع ؽبنا     ،اٛظٜثَُت ×اإلٟاٝ اغب٢ٍ ا ر  

 .^اٛثُد ؤ٧ٚ  تِوٚ هىاٟٚ اٛٔهه اٛيت هاىن ٤ٟها

ٛٔثنًا ؽبنا ٟن٢     >شنهَِح <ٓك َ٘ى١ االٌٞ  :>االحروا  الرناين <

 وٟاهننا  ُٜنٞ ذونهٍ يف   ،ا٤ٍٛة اغبٌٍت اٛـا٧هبىل  ؼُصُح ا٣رٍاهبا

 ،تاظبها اغبٍُٔٔ وبمننا ُههُند تٜٔثنها ا٤ٍٛنيب اغبٍنٌت اٛشنهََ.      

اٍُٛاقج اؽبامشُح ٗا٣د ٟوهنىقج يف ههنىق ه٠ٜائ٤نا    بىل  واال٣رٍاب

و٣لٍت٥ ٟا ؤؿٜٔنى٥   ،ُ٘ا٣ىا َـٜٔى١ هًٜ اٍِّٛك تاٛشهََ ،اؼبرٔكَٟت

ٍ  <هًٜ اٍُّٛك٢َ اعبٜنَُٜت   ُ٘نا٣ىا َٜٔثىهن٠نا    >اؼبهذؼنً واٛهػن

ٍ  ا< تاٛشهََِت و٧٘نما اغبناٙ    >ٛشهََ اؼبهذؼً واٛشنهََ اٛهػن

ُ٘نا٣ىا َٜٔثى٣ن٦ تاٛشنهََ اتن٢      ،اٍُّٛك ات٢ ؿناووي بىل  تا٤ٍٛثح

 ؿاووي...

هًٜ ٌااٙ ٢ٟ  يف ٟوهع االظاتح ٤٧اٖٛ اٗصه ٢ٟ ناٌ ؿبر٠ٚ
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 ذ٘ى١ ؿثُثح اؼبوٜىَٛت وطاؼثح اّّٛٔ اؼبشهىن يف ايب ًهّ؟

اشرهه هًٜ و٧ما ٟا  ‘اهنا نُٓح ت٤د اغب٢ٍ  :ي األو أالر

ا٤ٍٛح ا٤ٛاي وذىاذه يف لاٗنهاٞ اٛشنوثُح و٣ٜٔرنها هنّّ االوٟنا١      

وامنا شهَِح ٧ى ٛٔة ؽبا الهرُاق ا٤ٛناي ا١ َٜٔثنىا   . لاٗهاٞ اٛشِىَح

 . ت٤اخ اٛمنَح ا٤ٛثىَح تٜٔة شهَِح ٓكديا وتٜٔة هٜىَح ؼكَصا

 ٣رث٤ا٥ ٤٧ا ٗإؿهوؼح ؿبر٠ٜح اهنا اٍُٛكج و٧ى ٟا :ي الرناين أالر

ووظح اإلٟناٝ اٍٛنعاق وؤٝ اإلٟناٝ     ×د اغب٢ٍ اٛىٍٗ ُاؿ٠ح ت٤

لاخ هٜنٞ ؤُن٦    ،واٛظكَٔح اؼبفنكنج  ،اٛوٜىَح اٛـا٧هج ^اٛثآه 

اٛواتكج اٛىا٧كج. ُهنٍ ًظن٢    ،وؼُاء وهِح ،و٠ٗاٙ وُؼٚ وشهٍ

واٛشعهج احمل٠كَح اٍُٛكج ُاؿ٠ح ت٤ند اإلٟناٝ    ،٢ٟ اٛكوؼح اؽبامشُح

٠ح اٛى٧هاء طٜىاخ اهلل وُاؿ ،ؼُِكج اإلٟاٝ هٍٜ ×اغب٢ٍ ا ر  

لٛنٖ ا نك اٛشناٟؿ ؤهننا ٓه٤َنح اإلٟناٝ       بىل  هُٜهٞ ؤصبوَت. ؤػَ

ُٔنك صبوند ا نك ٟن٢ ؤؿهاُن٦       ،×اٍٛعاق وواٛكج اإلٟاٝ اٛثآه 

٧اشٞ ت٢ هثك ٤ٟناٍ تن٢   بىل  ؤ١ ذظٚبىل  واِٛفه ٢ٟ ؤهًٜ ٤ٌا٦ٟ

 ٓظٍ.

ّٝ بٌؽاّ ت٤د ؿٜؽح ت٢ هثُك اهلل اٛر٠ٍُ :أهاا   .ُؤ
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االؿهوؼناخ اٛنيت    و٧ما ٢ٟ .اٝ ؿب٠كو (0)ثك اهللؤٝ ه :ينيراا

 ×ُاؿ٠ح اٝ االٟاٝ اٛثآه  ٍشثاخ ٗى١ اٍُٛكج شهَِح ٧كبر٠ٜها إل

ٝ هثنك اهلل و٧نى هثنك اهلل    إال١ ُههٍ ه٢ طاؼثح اّّٛٔ اهنا ذً٘ت تن 

اؼبونهوٍ   ،‘ هثنك اهلل تن٢ هٜنٍ تن٢ اغبٍنَت      ،اٛثا٧ه ؤتى ؿب٠ّك

ّٔة اٛثا٧ه عب٠ تاٛثا٧ه. هبه صباٛن٦   ا ٟا ظًٜ ؾبًٍٜا باّلٓاٛى ال ،ا٦ٛوٛ

 مل ُذؽّكق ٤ٛا اؼبظاقن ذانَؿ والقذ٦ وٟ٘اهننا. و (1)وؼ٦٤ٍ ٢ٟ ؼؼه

 ٦ُُ:  ×و٢ٟ ؤٓىاٙ اإلٟاٝ اٛثآه

ٓناٙ: ُٓنٚ أليب ظوِنه     ،نوي ؤتى اعبانوق وَاق تن٢ اؼب٤نمن  <

ٌّ بـىذٖ ؤؼّة بُٖٛ وؤُؼٚ؟ ُٔاٙ×اٛثآه ّٟنا هثنك   × : ؤ : ؤ

 .(2)>اهلل ُُكٌ اٛيت ؤتـش هبا

اغبٍَت  ٢وٗا١ هثك اهلل ت٢ هٍٜ ت<: \ ٓاٙ ه٦٤ اٛشُؿ اؼبُِك

وطكٓاخ ؤٟنٍت   ’ ٍَٜ طكٓاخ نٌىٙ اهلل ،× ؤـى ؤيب ظوِه

 ونوي ه٢ آتائ٦ هن٢ نٌنىٙ اهلل   ،وٗا١ ُاػاًل ُُٔهًا ،× اؼبا٤َٟت

                                                            

 .4، ص2ضاؼبثانٗح يف ؤ٣ٍاب اٛـاٛثُّح، ُفه اٛك٢َ اٛهاوٌ: اٛشعهج  (2)

 .151صه٠كج اٛـاٛة، ات٢ اؼبه٤ا:  (1)

 .63صا٤ٛاطهَاخ:  (4)
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 .(0)>وؼّكز ا٤ٛاي ه٦٤ وضبٜىا ه٦٤ اِشان ،ؤـثانًا ٗصٍتج ’

ٝ ؿب٠نك  إت َؼاؤ ×ُاؿ٠ح ت٤د اغب٢ٍ  اٍُٛك شهَِح وذً٘ت

 ×. ال١ وٛك٧ا اؼبوظىٝ ٧ى االٟاٝ ؿب٠ك اٛثآه 
 

 العساق؟إىل  تى بالسٍدة شسٌفةأ: ها الري زابعًا

وٛوٚ ٓائال َٔىٙ الا طػ ٧ما اٛ٘الٝ تا١ اٍُٛكج شنهَِح ٧نٍ   

اٛونهاّ  بىل  ٠ُنا اٛنمٌ اذنً هبنا     ×اٍُٛكج ُاؿ٠ح ت٤د اغب٢ٍ 

 :ؤٌ ٤٧اوق٤ُد دبؽاُلح تاتٚ ٤٧اٖٛ اٗصه ٢ٟ ن

 62اٛشاٝ ٤ٌح بىل  اهنا ذىُُد اَاٝ نؼٜح اٍٛثاَا :وٙاٛهؤٌ األ

اٛشناٝ هنّّ اٛـهَنْ    بىل  اش٤اء ٟهون ٟىٗة اٍٛثاَا اٛمٌ ذىظن٦   ٧

بىل  اٛوهآٍ ٢ٟ اٛ٘ىُح ٠ُك٤َح اغبٜح ُثٌكاق ُظالغ اٛنك٢َ وطنىال  

اغبكوق اٍٛىنَح بىل  اغبكوق اٛرهُٗح وقـٚبىل  اؼبىطٚ وتوك٧ا هّّ

ٚ   بىل  وتوك٧ا قـٚ ُرهُٗا ٝ بىل  ٛث٤نا١ وٟن٢ و وطن و٣نىٙ   .اٛشنا

ٟىٗة اٍٛثاَا يف ٤ٟـٔح ايب ًهّ وندبا تاخ ُٜٛر٦ ٤٧إ و٢ٟ اشه االٝ 

واـىانا يف هاشنىناء ٟهػند     ×اٛـَ ؤٟرٚ ه٠ها اغبٍنَت  

 . وٟاذد يف ٧ما اؼب٘ا١
                                                            

 .296، ص1ضاإلنشاق:  (2)
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اٛوهاّ ٢ٟ ظهاء كٜٞ تٌت اُٟح تونك  بىل  اهنا اذد :ٌ اٛصاينؤاٛه

هنكق ٟن٢   د يف ٧نما اؼب٘نا١ الا ا١   وذىُُن  ×وُاج وٛك٧ا اٛثآه 

ٟاذد  ‘اٛرانخيُح مل ذشه ا١ اٍُٛكج ُاؿ٠ح ت٤د اغب٢ٍ اؼبظاقن 

 . يف اؼبك٤َح

تٚ ا١ ٤٧اٖٛ ناٌ ٜٛشنُؿ هثناي ا٠ٔٛنٍ اؼبنكْٓ احملٔنْ ا١      

اٛوهاّ ويف بىل  مل ذهظن ٟن اٍٛثاَا ‘اٍُٛكج ُاؿ٠ح ت٤د اغب٢ٍ 

ح ٧نما  ناٌ اـه اهنا ٟاذد وق٤ُد يف اٛوهاّ ٠ٗنا ٣ٔنٚ م ٟشناُه   

اٛ٘الٝ اٛمٌ اؿٜن ه٦ُٜ اٛوالٟح اٍُٛك وُٛنك اٛثوناض اؼباٛنَ اٛٔنكَه     

 .واحملْٔ اعبُٜٚ اش٤اء ٛٔائٍ ت٠ٍاؼر٦ يف ا٤ٛعَ االشهٍ

  

 ؟حني وفاهتا كن كاى عوس السٍدة شسٌفة :خاهسًا

 ٗصه ٢ٟ اؿهوؼح ؿبر٠ٜح يف ٧ما اٛثاب:ؤ٤٧اٖٛ 

ٗ     :وىلطروحح األاأل هج اشرهه هًٜ اٍٛن٤ح ا٤ٛناي وُنْ اٛنما

اٍٛنُكج شنهَِح او   بىل  اٛشِىَح واٛرىاذه اٛشويب ا١ ٧ما اؼبهٓك َوىق

وٓك ٟاذد و٧ٍ ؿِٜح اش٤ناء نؼٜنح اٍٛنيب     ×نُٓح ت٤د اغب٢ٍ 

 . ٤ٌىاخ 5او  3اؼبٔكي وتاٛرام َ٘ى١ ه٠ه٧ا 

و٧ما اٛ٘الٝ اٛمٌ ذر٤ا٦ٜٓ اال٢ٍٛ هّّ األو٤ٟح وربرِق ت٦  :٤ٜٓا
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ٌن٤ىاخ   5او  3ؽبا ٢ٟ اٛو٠ه ٢ٟ اهنا ؿِٜح و اٛماٗهج اٛشوثُح ٤ٜٛاي

 ×ٟاٝ اغبٍن٢  ًٍت طؽُػ اتكا تٍثة اهنا ٛى ٗا٣د ت٤را طٜث٦ُ ٛإل

ٌن٤ح هٜنً آنٚ ذٔنكَه ال١ االٟناٝ       22ن   20ٛىٝ ا١ َ٘ى١ ه٠ه٧ا 

 38وٗا١ ه٠ه٥  ،ٜٛهعهج 50ح اٌرشهك يف شهه طِه ٤ٌ ×اغب٢ٍ 

 .(0)هاًٟا

ٟن٢ شنهه    18ن وٓك ٣ٔٚ اٛـٌٍّّ ؤ١ اٌرشهاق٥ ٗا٣د يف اٛن 

   .(1)ٜٛهعهج[ 50]٤ٌح  طِه

 ×وتاٛرام ٧ٚ َظػ اهنا وٛكخ توك شنهاقج اتُهنا اغبٍن٢    

َٔنهب   ٜٛهعهج ٟنا  ٤ٌ62َت ؼىت َ٘ى١ ه٠ه٧ا َىٝ وُااا ٤ٌح  6نت

 . دي٢٘ ٓثى٦ٛ اتكا ٢ٟ طبً ٤ٌىاخ ٠ٗا وه٠ىا و٧ما اٟه ال

٤ٌىاخ ٛوٜها  20ُاٍُٛكج شهَِح ؽبا ٢ٟ اٛو٠ه هًٜ آٚ ذٔكَه 

 .  او ٓثٜها ×قج اتُها اغب٢ٍ ٓك وٛكخ يف ٤ٌح شها

 ×ا١ اٍُٛك شهَِح ُاؿ٠ح ت٤د اغبٍن٢   :طروحح الرانيحاأل

 227اٟا االٟاٝ اٛثآه ٤َٔٚ اهنا ه٠نهخ ؿنىَال ؼنىت ٟاذند ٌن٤ح      

                                                            

 .502، ص1ضاٌُٜٛ٘ت، اٛ٘ايف:  (2)

 .304، ص2ضاهالٝ اٛىني:  اٛـٌٍّّ، (1)
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 . ٜٛهعهج ٠ٗا ٣ٔٚ توغ اؼباَِٛت

 

دٌٌدة اغ قدسق   : هل هس هىكب السيب املقددض   سادسًا

 ؟ يف احللة العساقٍة

ا ٟؼـهتح يف ربكَك اٛـهَنْ اٛنمٌ   ا١ ا٤ٛظىص اٛيت تَت َك٤َ

٢٘ٛ ؤًٜة ا٤ٛظىص اٛنيت ونقخ   ،٦ٌٜ٘ ٟىٗة االٌاني اؼبٔكي

ٓك ٓـن  ^ٙ ؿب٠ك آؤ١ ٟىٗة ٌثاَا بىل  يف اٛ٘رة اؼبورّّج ذشٍت

و٢ٟ و  ،ٍٟاؼح واٌوح يف اغبكوق اٛوهآُح تاذبا٥ ذ٘هَد واؼبىطٚ

وك قـٜىا و٠ُُا ت ،اغبكوق اٛرهُٗحبىل  و٠ُُا توك ،اعبىَهجبىل  وطٜىا

 و٧ما اٛـهَْ اٛـىَٚ.  ،قٟشْبىل  و٢ٟ و هاقوا ،توٜثٖ ،ٌىنَا

اٛمٌ َه٤٠ا ٢ٟ اٛٔؼُح ٧ى ؿباوٛح بجياق اؼب٤اؿْ اعبٌهاُُح اٛيت 

تاهرثان ا١ ٤٧اٖٛ  ،تاألـض يف اٛوهاّ ،ٟه هبا ٟىٗة اٍٛيب اؼبٔكي

ٟٔاٝ ٟه ت٦ اؼبىٗة اٛشهََ والتنك  و ،ٟزنٙ 51بىل  30ٟا َٔهب ٢ٟ 

و٧م٥ اؼبٔاٟاخ ؤَؼنًا ذهتـ٤نا تنأالٝ آٙ ؿب٠نك      ،٦ُ لٗه٧ٞؤ١ حيُت ُ

^.  

ؤؿًٜ اغبٍنَت  < هثاي اٛهتُوٍ طاؼة ٣َٔ ؼٍة ٟا ٦ٜٔ٣

 هًٜ ؤ٧ٞ اؼب٤اؿْ اٛيت ٗا٣د ٓهَثح ٢ٟ اٛ٘ىُح تاذبا٥ ذ٘هَد.  >×
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ا٣ـالٓن٦ ٟن٢    ؤوٙ ٤ٟـٔح ٣ىٙ ُُها ٟىٗة اٍٛيب اؼبٔكي تونك 

ٓ   >شا٧ٍ<٧ٍ ٤ٟـٔح  ،اٛ٘ىُح ىخ اغب٠نىٌ يف  اٛيت َٔىٙ ه٤نها َنا

و٧نٍ ٓهَنح ذٍن٠ً اُٛنىٝ      ،ٟوع٦٠ َٔىٙ: ٧ٍ ٓهَح ٓهب اٛٔاقٌُح

وتاٛؼثؾ ُُها ٟهٓك اٛٔاٌٞ ت٢ اٛوثناي تن٢    >شىشٍ<ؤو  >شىشا<

اؼب٤ـٔح ذٍن٠ً ٓهَنح   ؤ٧ٚ  اُٛىٝ ذ٠ًٍ ٛكي ،×ٟىًٌ ت٢ ظوِه 

 ُٜٗى ٟرهًا.  1 ×وذثوك ه٢ ٟىان وَك ت٢ هٍٜ  >ؤتى ظبُچ<

 >،اُٛؤىتُنح <و٣ىٛد يف ٤ٟـٔح و٢ٟ و ٌانخ اٛٔاُٜح اٛشهَِح 

ٌىّ <اٛيت ٓاٙ ه٤ها اؼبانـى١: ب١ اُٛؤىتُح ٟا تَت شا٧ٍ وٟا تَت 

يف ظ٤نىب   ،وتاٛؼثؾ اُٛىٝ ٧ٍ ظ٤ىب ٟك٤َح اغبٜح اٛوهآُح >،ؤٌك

 ؤَؼًا ٣ىٙ ٟىٗة اٍٛيب اؼبٔكي.  ،ٟك٤َح اغبٜح

اٛيت  ،احملـح اٛصاٛصح اٛيت ٣ىٙ ُُها اؼبىٗة ٧ٍ ٤ٟـٔح ٌىّ ؤٌك

َٔىٙ: ٟن٢   265ص >األهالّ ا٤ٍُِٛح<ها ات٢ نٌرح يف ٗرات٦ ٓاٙ ه٤

وبلا ٟنا   ،ُٟٚ 27شا٧ٍ بىل  و٤ٟها ،ُٟٚ 3اُٛؤىتُح بىل  ٌىّ ؤٌك

ٛىظك٣ا ؤ١ ٤ٟـٔح ٌنىّ ؤٌنك    ،اػبانؿح اعبٌهاُُح اُٛىٝبىل  نظو٤ا

ؼٍة ٟا ٦ٜٔ٣ ات٢ نٌرح ذٔن تنَت ٟك٤َنح ٓؼناء اؽب٤كَنح ؿنىَهَط      

و٧م٥ اؼب٤ـٔح اٛيت ذ٘ى١ تنَت ٓؼناء    ،وٟك٤َح تاتٚ اٛرإنخيُح اٛٔكديح

٣اؼُنح  <اؽب٤كَح ؿىَهَط وٟك٤َح تاتٚ اٛرإنخيُح ٤ٟـٔح ذ٠ًٍ اُٛنىٝ  
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َوٌت ٌىّ ؤٌك ٧ٍ ٣اؼُح ؤتى ًهّ اٛيت ٣ىٙ ُُهنا ٠ٗنا    >،ؤتى ًهّ

 . (0)>اٛشاٝبىل  ٢ٟ ٗهتالء<َٔىٙ األٌرال ؿب٠ك اؼبوٜٞ يف ٗرات٦ 
 

 والدها:أ: شواجها وسابعًا

االٟاٝ اٍٛعاق  ٢ٟ ‘ؿ٠ح ت٤د اغب٢ٍ ذىوظد اٍُٛكج ُا 

ؽبنا اوالق ًنٍت   و ،ٓك اٌرشهك ٓثٜها تإٗصه ٢ٟ هشنه٢َ ٌن٦٤  و ×

  .×االٟاٝ اٛثآه 

طبٍح هشه تَت لٗنه   ×نوٌ ؤ١ ؤوالق هٍٜ و٢َ اٛواتك٢َ 

ؤ٧ّّٗٞ ٤ٌا وٓكنا اإلٟاٝ ؿب٠نك   وؤ٣صً. ؤؼك هشه لٗها وؤنتن ت٤اخ

 ×ٟناٝ اغبٍن٢   . ؤ٦ٟ ُاؿ٠نح ت٤ند اإل  >اٛثآه<ت٢ هٍٜ اؼبٜٔة تن

اٛثآه وهثنك اهلل وتن٦    اغب٢ٍ واغبٍَت وؿب٠ك :ؤوٛكخ ٦ٛ ؤنتوح ٧ٞ

 .(1)ٗا٣د ذً٘ت
 

  وخصائصها: ÷هصاٌاها و : هي هقاهاهتاثاهًٌا

لٗه توغ اٛثاؼصَت ٧م٥ اؼبىاَا واػبظائض اٛيت ذبٍنكخ يف  
                                                            

 .239ص اٛشاٝ:بىل  ٢ٟ ٗهتالء (2)

 .49، ص2ضهح اٛشُؿ اٛـٌٍّّ: ا ٠ىن ذاض اؼبىاُٛك  (1)
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 : ٟمٗه٧ا ٤٧ا اسباٟا ِٜٛائكج ‘اٍُٛكج ُاؿ٠ح ت٤د اغب٢ٍ 

٧ٍ ُٟنىج   ج٧م٥ اؼبُىو ظح بٟاٝ وؤٝ بٟاٝ:ت٤ح بٟاٝ وووااهنا  .2

ٝ  و هُٜهٞ< حئ٠ُثآٍ ؤٟهاخ األ ،ـاطح هبا وؼك٧ا  >هٜنُه٢ اٍٛنال

مل ربظٚ ؽبن٢َّ ُؼنُٜح    اٛيت ال ذٔاي تإؼك>÷ ٌرص٤اء اٛى٧هاء ات<

ذ٤ؽكن  ÷ حاٛظكَٔ حُاؿ٠ج ١ اٍُٛكؤتٚ  ،ؤب ٟوظىٝبىل  اال٣ر٠اء

ٟنٍت اؼبنا٤َٟت   ؼُس ا١ َظنكَها ا  ،جنوغ اٛـهانو ٢ٟ ط٠ُٞ اٛوظ٠ح

ظك ؤتُها نٌىٙ و ،ٗالمها ٟوظىٟا١ ٟـهها١ ‘وُاؿ٠ح اٛى٧هاء 

  .ُهى ٌُك اؼبوظىَٟت ’اهلل 

بىل  تاإلػناُح  ×ت٤ند اغبٍن٢    حُاؿ٠ جٗمٖٛ ُإ١ اٍُٛك

ٝ    ،آتاء ٟوظىَٟتبىل  ٣ر٠اءسبُى٧ا تاال ّٞ  ٟوظنى  ،ُةهنا ٓك سبُنىخ تون

اٛىؼُنكج  ُهنٍ   ،و٧ى ٌُك اٛشهكاء االٟاٝ اغبٍَت طٜىاخ اهلل ه٦ُٜ

ّٞ  ٟوظنىٝ ٧نى شنُْٔ      ح ^٢ٟ تَت صبُن ؤٟهاخ األئ٠ ذرظٚ تون

 . ×واٛك٧ا االٟاٝ اغب٢ٍ 

 ُالشٖ ا١ اال٣ر٠ناء  ،ٍُٛد ؾبهق ٗهاٟح ٣ٍث٦ُ حو ٧م٥ اِٛؼُٜ

ٍ   بىل   ٧ما اٛثُد اؼبٔكي ٍَ٘ة طاؼث٦ ٢ٟ ٟهاذنة اٛٔنهب اإلؽبن

ُة١ ٢ٟ ٗا١ واٛنك٥ ٌنُك    ،اخ اٛرٔىي واِٛؼٚ اٛ٘صٍت اٛ٘صٍتقنظو

االٟاٝ اٛىٍٗ اٛرٍٔ ا٤ٍٛٔ اإلٟناٝ اغبٍن٢ ا نر      حاعب٧٤ٚ ؤ شثاب
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 ،حٟىَنا٥ اٛول٠ُن  و حالتك ا٦٣ ٌىٍ ٍَ٘ة ٢ٟ ـظا٦ٛ اٛ٘هدين  ×

ٗنمٖٛ ٗا٣ند اٍٛنُكج    و ،ُٛظثػ لا ـظاٙ ؼ٦ُ٤ٍ وُٗنٍح ٟثانٗن٦  

ٟشنر٠ًٜح هٜنً ٗنصٍت ٟن٢     و ؼاًٟٜح ٤ٜٛنىن اغبٍنٌت   ،÷اٛظكَٔح 

 . حاؼبىاَا اغب٤ٍُو اٛظِاخ

ؽبنا  × ٤ٟاقاج ووظهنا اإلٟناٝ اٍٛنعاق    و حٟٔاٝ اٛظكّ َُٔ .1

 : ُٔك ظاء يف اٛكن ا٤ٛلُٞ عب٠اٙ اٛك٢َ اٛشاٍٟ:ح>طكّ َٔتاٛن<

ٍَن٠ُّها:  × و ٗا١ اإلٟاٝ هٍٜ ت٢ اغبٍَت و٢َ اٛواتنك٢َ  <

ٗا٣ند  < :×ٓاٙ ه٤ها ؼُِك٧ا االٟناٝ اٛظناقّ   و ،(0)<اٛظّكَٔح>>

 . (1)>طكّ ٦َٔ

رٜنَ هن٢   خي >طنك٦َٔ <ؽبا تاٛن ×ذ٠ٍُح االٟاٝ اٍٛعاق و<

تٚ ا١ ٧ما َنكٙ هٜنً    ،٤َرهٍ االٟهو >طك٦َٔ< ذظهَػ االٟاٝ تإهنا

ٗنا١   ×اٌ ا١ االٟناٝ   ،ظبًا ٤ٛنكائها ا٧ما اٜٛٔة  ×زبال اإلٟاٝ ا

ّ  َوَطنَِٜد ا و ،َٜٔثها ت٦ هًٜ اٛكواٝ  ،ُٛن٦ ٧ما ال َإيت اال ٢ٟ اٌرؽٔا

٧ى وطَ وطنَ اهلل تن٦ ٟنهًن    و ،حبُس اطثؽد ُذ٤اقي تاٛظكَٔح

                                                            

 .، ٟاٌٍح ا٤ٛشه اإلٌال604ٍٟصاٛكن ا٤ٛلُٞ عب٠اٙ اٛك٢َ اٛشاٍٟ:  (2)

 .2غ ،×تاب ٟىٛك ؤيب ظوِه ؿب٠ّك ت٢ هٍٜ  369ص 2اٛ٘ايف: ض (1)
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ُهنما   ،اقَها ت٦ ٧ى االٟاٝ اؼبوظىٝ طٜىاخ اهلل هُٜن٦ اٛمٌ ٤َو ،÷

ونهها حبُنس  و ذٔا٧او ُؼٜهاو ٠ٗاؽباو َوٌت اهنا وطٜد يف ظالؽبا

 . ح٤َاقَها تاٛظكَٔو حيرهٟهاو ٧ى اٟاٝ َُعُّٜهاو ا١ ووظها

ٟٔاٝ هثكٌ ؤؿوٌت ذ٢٘ ٟصٍٜ: هن٢ ؤيب اٛظنثاغ هن٢ ؤيب     .4

ٍّٟ ٓاهكج ه٤نك <ٓاٙ:  >×< ظوِه اٛثآه ظنكان ُرظنّكم    ٗا٣د ُا

ّْ اؼبظـًِ ٟنا ؤل١   ،اعبكان وظبو٤ا ٧ّكج شكَكج ُٔاٛد تُك٧ا: ال وؼ

ُرظنّكّ ؤيب   ،ُثٍٔ ٟؤًّٜا يف اعبى ؼّرً ظاوذن٦  ،اهلل ٖٛ يف اٍٛٔىؽ

<ٟنا آل١ ٛنٖ تاٍٛنٔىؽ>     :ٜٛعكان ÷ٓىؽبا و (0)>ه٤ها دبائح ق٤َان

 لٖٛ اؼبٔاٝ اٛهُُن حبُس ؼَت مل ذإل١ ٜٛعنكان بىل  َكٙ هًٜ وطىؽبا

اٛيت ال َظنٜها   ح>،اٛىالَح اٛر٘ى٤َُ<٧ما ٢ٟ ٟٔاٟاخ و ،مل ٍَٔؾو ٓاٝ

هلل ذواىل ؼُس ال َوظ٦ُ اتكًا ٠ٗنا ظناء يف    حاٛوثك اال تاٛـاهح اؼبـٜٔ

ٓهَنٌة  و ٧ى ٟٔناٝ شنث٦ُ  و ،>هثكٌ ؤؿوٌت<٣ًِ اغبكَس اٛٔكٌٍ 

اٛنيت زبٜنى ٟن٢     ح٧ٍ ٟٔناٝ اٛـاهن  و ،>حاٛوظ٠<توغ اٛشٍء دبٔاٝ 

ؼُٜٜنح  ح واٛوظن٠ ؤ٧ٚ  ٧ٍ نتُثحو ذ٘ى١ ٗمَُٖٛٗ ال و ،اٛوظُا١

ئ٠نح ٟوظنىَٟت   ؤٓك اكبكن ٢ٟ ٣ٍٜها شبا٣ُح و ،اٝ اؼبوظىٝو اؼبوظىٝ

                                                            

 . 2غ ×ك ت٢ هٍٜ تاب ٟىٛك ؤيب ظوِه ؿب٠ّ 369ص ،2اٛ٘ايف: ض (2)
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 . >طٜىاخ اهلل هُٜهٞ<

لٖٛ ؤُنًا  و :×ؤُؼُٜرها هًٜ صبُن لنَح االٟاٝ اغب٢ٍ . 3

ٗا٣د طكَٔح مل َكنٕ يف < :×ؼبا ٓا٦ٛ ُُها ؼُِك٧ا االٟاٝ اٛظاقّ 

َكٙ هًٜ ٗىهنا اُؼٚ ٣ٍٚ االٟاٝ اغب٢ٍ  ٧ماو (0)>آٙ اغب٢ٍ ٟصٜها

َنىٝ  بىل  اإل٣از ٢ٟ اوٙ لنَر٦ طٜىاخ اهلل هُٜن٦ و ٢ٟ اٛمٗىن ×

يف  ×لٖٛ ٟالؼق ٢ٟ ـنالٙ اؿنالّ االٟناٝ اٛظناقّ     و ،حاُٛٔاٟ

<مل َكنٕ يف آٙ  هكٝ اٛرؽكَك يف لٗىن او ا٣از او وٟا١ٍ ٟوَتو اِٜٛق

االُؼنٚ   ÷َكٙ هًٜ ٗىهنا  >ٟصٜها< ×:ٓى٦ٛ و ،>اغب٢ٍ ٟصٜها

 . اؿالًٓا حبُس مل َشانٗها او دياشٜها يف ٟٔاٟها ؤؼك
 

 : حضىزها ٌىم الطف:تاسعًا

ٟنن   × ُاؿ٠ح ت٤د اإلٟناٝ اغبٍن٢   ؼؼهخ اٍُٛكج شهَِح

وآوح اٛـَ يف  ×ووظها اإلٟاٝ و٢َ اٛواتك٢َ وات٤ها اإلٟاٝ اٛثآه 

يف لٖٛ ’  وٓك شا٧كخ ٟا ظهي هًٜ آٙ اٛهٌىٙ ،َىٝ هاشىناء

ؼُس نؤخ ٟظهم ه٠هنا اإلٟناٝ اغبٍنَت     ،ٟظائة وؿب٢ اُٛىٝ ٢ٟ

وتُٔنح األتـناٙ ٟن٢ آٙ     ‘وٓرٚ ؤـُها اٛٔاٌٞ وهثنك اهلل   ،×
                                                            

 .2غ ×هٍٜ تاب ٟىٛك ؤيب ظوِه ؿب٠ّك ت٢  369ص ،2اٛ٘ايف: ض (2)
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وشنا٧كخ ؤَؼنًا ووظهنا اٛوُٜنٚ      ،واألطؽاب اٛ٘هاٝ^ اٛثُد 

ووٛك٧ا اٛثناٛي ٟن٢ اٛو٠نه ؤنتنن ٌن٤ىاخ َشن٘ى        ،ٟ٘ثاًل تاألًالٙ

 .(0)ُظّّخ واؼرٍثد لٖٛ يف ٌثُٚ اهلل ،اٛوـش
 

 ÷:فاهتا و :عاشسا

ّٖ ؤ١ َىٝ وُااا هُٜها اٍٛالٝ ٗا١ شٔنُاًل هٜنً آٙ ؿب٠ّنك    ال ش

و٢ٟ اؼباٌَ ؤ١ ٟنا   ،وآ٦ٛ وؼى٤ًَا هًٜ ٌائه اؼبا٤َٟته٦ُٜاهللطًٜ

وب١  ،وط٤ٜا ٢ٟ ٗرة اٛرانَؿ ٓك ؤًِٚ ذٍعُٚ ٧ما اُٛنىٝ اغبنى٢َ  

ٗا١ اؼبل٤ى١ ذٍع٦ُٜ ٠ُُا ُٔك ٢ٟ ذنهاز اٛشنُوح وُؼنهّ وُذٜنَ     

 وؿائُِح اٛره٠د ٟ٘رثاخ شُوُح تهّٟرها.ألٌثاب ٌُاٌُح 

ُّ هٜنً ربكَنك ذنانَؿ وُاانا هُٜهنا      وٟن هكٝ وظىق ٟا َك

 . اٍٛالٝ

 ذىُُند ٌنالٝ اهلل هُٜهنا ٌن٤ح     :وؤشانخ توغ اؼبظاقن اهنا

  .(1)٧عه٦َ >227<
                                                            

 .33، ص2ضإلٟاٝ اٍّٛعاق ظهاق وؤؾباق ، ؼٍَت اغباض ؼ٢ٍ : ا (2)

ّٟهاخ اؼبوظىَٟت  (1)  ،2ضهثك اٛوىَى ٗاكٞ اٛثنهاقم:   ،ٌٍتج وذانَؿ ^ؤ

 .214ص
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 ،وَىٝ ٓؼد كبثنها ؾبا٧نكج طناتهج    ،ٍُالٝ هُٜها َىٝ ُوٛكخ

٦ّٜ يف اغبُاج اأُلـهي  ناػُح ٟهػُح. وَىٝ ُذثوس تةل١ اٛ
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 الفصل الثاين 

 واستفتاءات هاهة كتابات

  ÷حىل السٍدة شسٌفة 

 

اٛثؽنس  ؤ٧نٚ   ٗرثن٦  ؼثث٤ا يف ٧ما اِٛظٚ ا١ ٤٣ٔنٚ ا٧نٞ ٟنا   ؤ

ٍٛ٘ ذ٘ر٠ٚ اِٛائنكج ٟن٢    ÷واٛرؽُْٔ ؼىٙ ٟىان اٍُٛكج شهَِح 

 : صبن ٧م٥ اٍٛـىن

اٛشُؿ ؿب٠ك صبُٚ ضبىق اٛواٍٟٜ يف حبص٦ ؼنىٙ   ٟا اُاق٥ :والأ

الٛ٘رننهوين هٜننً اٛشننث٘ح ُكج شننهَِح اؼبننمٗىن يف ٟىٓوننح ااٍٛنن

 : اٛو٤٘ثىذُح

بؼكي اغب٤ٍُاخ ٢ٟ ت٤اخ  >شهَِح<٠ُا اؼبا٣ن ٢ٟ ؤ١ ذ٘ى١ 

ومل َِظنػ ه٤نها اٛرنانَؿ ٠ٗنا مل َِظنػ هن٢        ،×اإلٟاٝ اغب٢ٍ 

وهكٝ وظىق ٍٟر٤ك  ؤـىااا األـهَاخ اٛاليت ُهه٢ُ ت٤٘ا٢٧مل ُٔؾ؟!

 ،٘ى١ ّّٟنًا عبؽىق٧ا ٢ٟ األٌايال َ >شهَِح<واػػ َصثد ؼُٔٔح 

 ُوكٝ اإلشثاخ حبٍة اٛلا٧ه ال َكٙ هًٜ هكٝ اٛصثىخ وآوًا.
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ب١ ذولُٞ اٛشُوح ّّٛٔ اٍُّٛكج شهَِح ت٤د اإلٟاٝ اغب٢ٍ ا ر  

تنٚ   ،ال ٢ٟ تاب اٛٔـن اٛالوهٍ ،٢ٟ تاب اؼر٠اٙ ٗىهنا ت٤رًا ٦ٛ ×

َنانج  ٧ى ٢ٟ تاب اعبهٌ اٛو٠ٍٜ كبنى اٛـاهنح احملر٠ٜنح؛ ُر٘نى١ و    

٢ٟ تٌٜن٦ شنىاب هٜنً    <اٛشُوح ّّٛٔ اٍُٛكج شهَِح قاـاًل يف ٓاهكج 

٢ٟ ظبن <ٓاٙ: ×ُٔك ظاء ه٢ بٟا٤ٟا اؼبولٞ ؤيب هثك اهلل  >،ه٠ٚ..

٦ ٗا١ ٛن٦ وب١ مل َ٘ن٢ هٜنً ٟنا     شُهًا ٢ٟ اٛصىاب هًٜ شٍء ُظ٤و

 .ت٦ٌٜ>

 ×ظبوند ]اإلٟناٝ[ ؤتنا ظوِنه      :وه٢ ؿب٠ك ت٢ ٟهوا١ ٓاٙ

اهلل هًٜ ه٠ٚ ُو٠ٚ لٖٛ اٛو٠ٚ اٛر٠ناي   ٢ٟ ت٦ٌٜ شىاب ٢ٟ< َٔىٙ:

. ونوي اٛشنُؿ  >لٖٛ اٛصىاب ؤوذ٦ُ وب١ مل ٢َ٘ اغبكَس ٠ٗنا تٌٜن٦  

ه٢ ؤت٦ُ ه٢ هٍٜ ت٢ ٟىًٌ ه٢ ؤضبنك   ،اٛظكوّ يف شىاب األه٠اٙ

ٜهن٦     ×ه٢ هٍٜ ت٢ اغب٘ٞ ه٢ ٧شاٝ ه٢ طِىا١ ه٢ ؤيب هثنك اٛ

٢ٟ ت٦ٌٜ شٍء ٢ٟ اٛصىاب هًٜ شٍء ٢ٟ اػبنٍت ُو٠ٜن٦   < ٧٘ما ٓاٙ

ٜه٦ طًّٜ اهلل ه٦ُٜ وآٛن٦ وٌنّٜٞ مل    ٗا١ ٦ٛ ؤظه لٖٛ وب١ ٗا١ نٌىٙ اٛ

<٦َٜٔ. 

 اشرهه ه٢ توغ اٛكانٌَت ٛىظىق ّّٓ اٍُٛكج شهَِح ٓى٦ٛ: 

وتنَت اٗرشناٍ    ×ب١ اؼبٍاُح اٛثوُكج تَت اإلٟناٝ اغبٍن٢   
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٠ٗا ٧ى اغبناٙ تا٤ٍٛنثح ألوالق اإلٟناٝ     ،اٛشُوح اُٛىٝ ٛىظىق ت٤د ٦ٛ

اٛشُوح وظىق ٓثىن ؽبٞ يف اٛوهاّ وبَها١ اٛم٢َ اٗرشَ  ×اٛ٘اكٞ 

 وًٍت٧ا ٢ٟ تٜكا١ اٛشُوح.

 نن  تكٓنح  نن  ؤ١ طاؼة اٛنكهىي مل َـناٛن   :وَهق هًٜ ٗال٦ٟ

اٛرانَؿ اٛشُوٍ اؼبٍٜء تاؼبأٌنٍ واؼبظنائة وا٤ٛ٘ثناخ ٟن٢ ٓثنٚ      

اغب٘اٝ اٛلاؼبَت ٢ٟ ؤه٠كج اٍُِٛٔح و٢ٟ ذال٧ٞ ٢ٟ ؼ٘اٝ تٌت ؤُٟنح  

 هق ٗىهنٞ ٟورٔك٢َ تإ٧نٚ تُند    وتٌت اٛوثاي اٛم٢َ ٓههوا اٛشُوح

ّٚ ؼناالاٞ   ،^اٛوظ٠ح واٛـهانج  ٟا قها٧ٞ الٌرفكاٝ اٛرُٔح يف ٗ

 ×ؼىت ؤ١ ّّٓ ؤٟنٍت اؼبنا٤َٟت    ،وشاوهنٞ ٍٛ٘ حيِلىا وظىق٧ٞ

و٧٘نما اغبناٙ    ،تٍٔ ٟهاخ ا٤ٍَٛت ـبُِنًا يف ا٤ٛعنَ هن٢ األ٣لنان    

 ،ؼُس ؼاوٛىا ؼِه٥ ُٜٞ َٔكنوا ×ّّٓ ٌُّك اٛشهكاء بىل  تا٤ٍٛثح

٠ٌُهو٥ تاؼبُا٥ و ؼهشى٥ ُٛفِىا آشان٥ ٢ٟ كهه األنع...ٗمٖٛ ٓنّّ  

ؼُس مل َ٘ن٢ ٟوهوُنًا    ‘اؼبىىل اؼبولٞ اٛوثاي ت٢ ؤٍٟت اؼبا٤َٟت 

٠ٗنا ؤ١ ؤئ٠ر٤نا    ،ته٧ح ٢ٟ اٛىٟا١ بال ه٤نك اػبنىاص ٟن٢ اٛشنُوح    

ٓك اٌرفكٟىا اٛرُٔح يف ٗصٍت ٢ٟ ؤؼ٘اٟهٞ وٟوانُهٞ  ^اٛـا٧ه٢َ 

إلتاقج اعب٠اهُح؛ ٢ٟ ؤظٚ ٧ما اٍٛثة ولإ ؼهطًا هًٜ اٛشُوح ٢ٟ ا

ؤ١ اقبٜند  بىل  مل ُذوهٍ ٓثىن توغ ؤت٤ائهٞ ٛكي اٛ٘صٍت ٢ٟ اٛشنُوح 
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وهًٜ وظ٦ اٛرؽكَك بّتا١ ؼ٘نٞ   ،اٌّّٛج ه٤هٞ هبالٕ اٛكوٛح اٛوثاٌُح

ُإكههوا ٟا ٗا١ ـبُِنًا هن٢    ،اٛثىَهَُت واٛظِىََت يف بَها١ واٛوهاّ

ان واٛيت ٢ٟ ؤمهها ٓثنىن تونغ   اٛشُوح ٢ٟ اؼبوانٍ واألؼ٘اٝ واِش

يف اٛوهاّ وبَها١ واغبعاو وتالق اٛشناٝ   ^ؤت٤اء األئ٠ح اٛـا٧ه٢َ 

واؽب٤ك وٟظه...وال خيًِ هًٜ اٜٛثُة ب١ ـِاء ٓثنىن ؤت٤نائهٞ ٗنا١    

واٙ اػبِاء...وال ٤٣ًٍ  ،ُةلا واٙ اػبىٍ ،٣رُعح اػبىٍ ٢ٟ اٛلاؼبَت

ٛونهاّ  يف ا ‘ؤ١ ٓثىن تونغ ؤوالق اإلٟناٝ اٛظناقّ واٛ٘ناكٞ     

ٓهاتح ٟهح ٤ٌح ؼُس ٗشَ بىل  وبَها١ مل ذ٢٘ ٟوهوُح ٤ٟم ؤٍٟك توُك

وٟا ٗشَ ه٦٤ توك اٛٔؼاء هًٜ ٣لاٝ طكاٝ ؼٍنَت يف   ،ه٤ها اٍٛران

ُٔنك ٗشنَ اؼبا٤ٟنى١ هن٢ ٓنّّ       ،اٛوهاّ ـٍت شا٧ك هًٜ ٟا ٣ٔىٙ

ؼُس ظوٜن٦ طنكاٝ ٟىتٜنح أل٧نٚ      ×بتها٧ُٞ ات٢ اإلٟاٝ اٛ٘اكٞ 

١ ّّٓ ٟىالذ٤ا اغبىناء اٛظّكَٔح اٛظنٌهي  اٛ٘اك٠ُح....٠ٗا ال ٤٣ًٍ ؤ

 مل ٢َ٘ ٟوهوًُا ٓثٚ ٟائيت ٤ٌح ذٔهَثًا.... ÷و٤َة 

ٓا٦ٛ اٍُٛك ؼٍَت ؤتى ٌنوُكج ؼنىٙ ٟنىان اٍٛنُكج      ٟا :ثانيا

 شهَِح:

احملْٔ ؼٍَت اتى ٌوُكج يف ٗرات٦ اُٛٔٞ ت٤اخ  ٤٧اٖٛ حبس لٗه٥

٢ ٟىػىم َرؽاشً اػبىع ٦ُُ اٛ٘صٍت ٟبىل  اؼبوظىَٟت ذـهّ ٦ُُ
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واظبنائه٢   ×اٛ٘راب واٛثاؼصَت و٧ى هكق ت٤اخ اغبٍن٢ اٛىٗنٍ   

وؿباٙ ق٤ُه٢ ٗنى١ اؼبىػنىم ُُن٦ اٛ٘نصٍت ٟن٢ اٛنكي واٛرىوَنه        

واٛرؽهََ و٢ٟ خيىع ٦ُُ ٌُرٔاؿن وَرونانع ٟنن اٛ٘نصٍت ٟن٢     

اؼبٍرُِك٢َ ٢ٟ ذٍنـُػ اٛؤنىٙ وذوىَنك ا ر٠نن هٜنً اؼب٤اٟناخ       

تكاَح حبص٦ ؼىٙ واػبهاُاخ واالػهؼح اٛىمهُح وذظكي اؼباَٛ يف 

ٍ إت ×ت٤اخ االٟاٝ اغب٢ٍ اٛىٍٗ  اٛشنثهح اٛنيت   بىل  ٌٜىب ه٠ٜن

اٛظٔد ت٦ ٌالٝ اهلل ه٦ُٜ و٧ٍ ااا٦ٟ ت٘صهج اٛىوظاخ ؼىت ُٓٚ ه٦٤ 

ا٦٣ ٟـالّ ٟىواض ونق٧ا اؼباَٛ نقًا ه٤ًُِا ت٤ًِ ه٠ٍٜ ربٍُٔٔ فبُى 

 وتَت االٌاُٛة االٟىَح اٛٔمنج ٜٛكي واٛرىوَه يف ذانَؿ ائ٠ر٤ا تٌُنح 

اغبؾ ٢ٟ ٟٔاٟهٞ االٌالٍٟ اٛشاٟؿ اٟا ٟا خيض ت٤اخ االٟاٝ اغب٢ٍ 

هكج اٟىن ٣ىظى٧ا بىل  و٧ٍ ؿبٚ ٗال٤ٟا ُفٜض اؼباَٛ ×اٛىٍٗ 

 :(0)يتتاِ

يف ؿباُلح تاتٚ  >صبُواخ<َىظك ٟىان يف اؽبامشُح يف ٤ٟـٔح  .2

و٧نى   ×وػن ه٦ُٜ ٓـو٦ تاٌٞ ٟىان ُاؿ٠ح ت٤د االٟاٝ اغبٍن٢  

                                                            

قان هاشنىناء   ، 88ن59صت٤اخ اؼبوظىَٟت ، اٍُٛك ؼٍَت اتى ٌوُكج :  (2)

 .ٓٞ اؼبٔكٌح ،٤ٜٛشه
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 . ٟىان ومهٍ

ك يف ؿبٜح اّّٛاّ يف ا٤ٛعَ االشهٍ وٗمٖٛ ٟىان اـه َىظ .1

تكَام ٟىان وُٜٗه٠ا ٗرة هُٜه٠ا ٟهٓنك نُٓنح ت٤ند     جتى ؼظُىؤيف 

 .وٗالمها ٟىانا١ ومهُا١ وًٍت طؽُؽا١ ×االٟاٝ اغب٢ٍ 

َىظك يف اٛ٘ىخياخ تاؽبامشُح يف ؿباُلح تاتٚ ٟنىان ٗرنة    .4

ان اـه ٗرة ويف ٣ًِ اؼب٤ـٔح ٟى ×ه٦ُٜ ؼ٦٤ ت٤د االٟاٝ اغب٢ٍ 

وٗالمهنا ظوُٜنا١ وومهُنا١ وًنٍت      ×ه٦ُٜ ٟهٓك ت٤يت اغبٍن٢  

 .طؽُؽا١

٢ٟ ذىاتن ؿباُلنح ا٤ٛعنَ تاٌنٞ     حَىظك ٟىان يف اٛه٠ُ٧ُ .3

واؼبىان ًٍت طؽُػ وال ذىظك ٜٛؽ٢ٍ اٛىٍٗ  ×وُٗح ت٤د اغب٢ٍ 

 .ت٤رًا هبما االٌٞ ×

َىظك يف اّّٛاّ تا٤ٛعَ ٟهٓك ٟ٘رىب ه٦ُٜ ٟهٓك و٧نهاء   .5

هبنما   ×ٟناٝ اغبٍن٢   وال ذىظك ت٤رنًا ٛإل  ×٢ٍ اٛىٍٗ ت٤د اغب

االٌٞ ُاؼبىان ومهٍ وًٍت طؽُػ وهًٜ اٛهًٞ ٢ٟ لٖٛ ذبهٌ ه٦ُٜ 

 .ه٠ُٜاخ ذهُٟٞ وذو٠ٍت

ُرىظك ؽبنا انتونح ٟٔاٟناخ يف     >شه٦َِ<خبظىص اٍُٛكج  .6

 : اٛوهاّ و٧ٍ
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 يف ػىاؼٍ احملاوَٚ دبؽاُلح تاتٚ. .ؤ

 . ُح دبؽاُلح تاتٚيف ٤ٟـٔح اُٛاٌح ٢ٟ ذىاتن اؽبامش .ب 

 .  يف اؽبامشُح يف اٛـهَْ اؼباقٌ ٜٛكَىا٣ُح. ض

تثاتٚ وٗٚ ٧م٥ اؼبىاناخ ومه٦ُ وًٍت طؽُؽ٦  حيف اؼبكؼرُ. ق

ت٤د هبنما االٌنٞ وؼنىت ال     ×وظو٦ُٜ وال َىظك ٛإلٟاٝ اغب٢ٍ 

ذىظك ؼُِكج ٦ٛ هبما االٌٞ و٧م٥ اؼبىاناخ وػوها تٍنـاء اٍٛنىاق   

 ٢ٟ اظٚ االنذىاّ.

اهنال٥   ؼىٙ اٍُٛكج شنهَِح  جٗالٝ اٍُٛك اتى ٌوُكونقا هًٜ 

 ٟهٗى األحباز اٛؤائكَح يف ا٤ٛعَ االشهٍ: اظاب

بىل  اٛوٜٞ ا١ ٤ٟشإ ذوكق اٛٔثىن اؼب٤ٍنىتح ؤ٧ٚ  ظبو٤ا ٢ٟ توغ

ت٤اخ اغب٢ٍ ٧ى اغبِاف هًٜ ٧ما اّّٛٔ ٟن٢ اؽبنكٝ ُِنٍ االوٟنا١     

 َِوٜى١ ٓثىن اٛو٠ٜاء تاؽبكٝ والبىل  اٍٛاتٔح ٗا١ اٍٛالؿَت َروهػى١

ُ٘صهخ قهىي ا١ ٧م٥ اٛٔثىن ٧ٍ  ^لٖٛ ٟن اوالق وت٤اخ االئ٠ح 

ٛما ٟا لٗه ٦ُُ ظا٣ة ٢ٟ اٛظؽح واٟا ا١ ٗٚ ت٤اخ  ^ت٤اخ االئ٠ح 

االٟاٝ اغب٢ٍ ق٢ُ يف اؼبك٤َح هًٜ كبى اَُٛٔت ُهما ٟا مل َصثد ٤ٛا ويف 

ٗرة اٍٍٛت واٛرانَؿ َمٗهو١ ت٤اخ ٛالئ٠ح ت٤٘نا٢٧ قو١ اٛرظنهَػ   

ا١ ٢ٟ ت٤ناخ   :10ص ،1ضُاٛشُؿ اؼبُِك َمٗه يف االنشاق  ظبائه٢إت
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اغب٢ٍ اٝ اغب٢ٍ واٝ اغبٍَت وُاؿ٠ح واٝ هثكاهلل واٝ ٠ٌٜح ونُٓنح  

وُاؿ٠ح اـهي ًٍت ُاؿ٠ح االوىل ٛما ال دي٢٘ اعبنىٝ تونكٝ وظنىق    

ٟاٝ اغب٢ٍ تاٌٞ شهَِح او و٧هاء ال١ االظباء اٛيت َنمٗه٧ا  ت٤اخ ٛإل

ثوك ا١ رب٠ٚ اؼكا٢٧ اؼك ذٜٖ االظباء اؼبانـى١ ٗا٣د تاًٛ٘ت ُال َ

٦ مل َصثند ٤ٛنا   ٣وهًٜ ٗٚ ؼاٙ كب٢ ال ٣ٍرـُن االشثاخ وال ا٤ٍِٛ أل

 . هًٜ كبى اعبىٝ اهن٢ صبُوه٢ ق٢ُّ يف اؼبك٤َح

ُاق٥ ظباؼح آَح اهلل اٛول٠نً اٍٛنُك ؿب٠نك طناقّ     ؤ ٟا :ثالرا

اٛهوؼاين ؼىٙ ٟهٓك اٍُٛكج شهَِح واُٛ٘ٞ ٣ض االٌرِراء اؼبىظن٦  

 : واؼبمٗىن يف ٟىٓو٦ االٛ٘رهوين هًٜ اٛشث٘ح اٛو٤٘ثىذُح ت٦عب٤ا

ٗصهخ االٓىاٙ تَت ا٤ٛاي ؼىٙ ٟهٓك اٍٛنُكج اٛشنهَِح ت٤ند    

ّ  ٣اؼُح /اغب٢ٍ اٛ٘ائ٢ يف ؿباُلح تاتٚ  و٣نىق ا١ ٣ـنهغ    ،ؤيب ًنه

 .هكج ؤٌهٜح ناظَت االظاتح هُٜها

 [اٛصٔاُُح اٛوهاّ/ تٌكاق >هَُِّم<ناتـح ]

ِح ت٤ند اغبٍن٢ واىل ٟن٢ ديرنك     شنهَ ٢ٟ ٧ٍ اٍُٛكج اٛ :2ي

 ؟٣ٍثها

 ؟×٧ٚ طؽُػ اهنا ت٤د االٟاٝ اغب٢ٍ  :1ي

 ٟىت ذىُُد؟ :4ي
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 ٧ٚ طؽُػ اهنا ٗا٣د ػ٢٠ نٗة ٌثاَا االٟاٝ اغبٍَت :3ي

 وذىُُد يف ٧ما اؼب٘ا١ وق٤ُد ٦ُُ؟ ×

 ^قٛح ذإنخيُح وؼٔائْ ٟن٢ اؼبوظنىَٟت   ؤ٧ٚ ٤٧إ  :5ي

 ؟لٗهاا

هَػ ٧نٚ ٧نٍ طنؽُؽح    ٤٧إ وَانج ٟؤٜح قاـٚ اٛؼ :6ي

 وٟىشىٓح؟

 ٟا ٧ى اٍٛه يف اشرهان٧ا تاٛ٘هاٟاخ؟: 7ي

 اجلواب:

 ..تاظب٦ ظٜد اظبائ٥ 

اٛؼنهَػ اؼب٤ٍنىب يف ٤ٟـٔنح     ظىاتا ؼبا ونق يف األٌهٜح هن٢ 

 ٣ىق ؤ١ ٣ثَت ٟا ٍَٜ:  ×اٛشهَِح ت٤د اغب٢ٍ بىل  اغبٜح

اٛشنهَِح تن٢   بىل  ؤوال: ب١ اؼبٔاٝ اؼبمٗىن ٤ٍَث٦ هاٟح ا٤ٛناي 

اٟهؤج ٢ٟ لنَح االٟاٝ اغبٍن٢  بىل  ت٠٤ُا ٤ٍَث٦ آـهو١ ×اغب٢ٍ 

وتاٛرام ًُٛ ٛك٤َا ٟا َصثد ؤَنا ٟن٢ اٛٔنىَٛت ٟن٢ اؼبظناقن       ،×

 طؽح ا٤ٍٛثح اؼبمٗىن اٌنر٤اقا بىل  ؤو ٟا َىنز االؿ٠ه٤ا١ ،اٛرانخيُح

ُال ٣ٍرـُن اعبىٝ تظؽح ٧م٥ ا٤ٍٛثح وٟا  ،ٟا َر٤ا٦ٜٓ هاٟح ا٤ٛايبىل 

 َالوٟها.
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وظىق ٟا َصثد ٧م٥ ا٤ٍٛثح يف اؼبظاقن اٛرانخيُح  شا٣ُا: ب١ هكٝ

ال َوٌت ٣ٍِ ؼُٔٔح وظىق ٧ما اؼبٔاٝ اٛمٌ حير٠ٚ ا٦٣ ٛثوغ هثاق اهلل 

وال  ،اٛظاغبَت ٌىاء ٗا١ لٖٛ وُْ ٟا َٔى٦ٛ هاٟح ا٤ٛاي او ًٍت لٖٛ

٤ٍَِ بٟ٘ا٣ُح ؼظىٙ توغ اٛ٘هاٟاخ اٛيت َر٤آٜها ا٤ٛاي أل١ لٖٛ 

تإ١ ٍَرعُة اهلل قهاء ٢ٟ َكهى٥ و٢ٟ  وًُٛ هًٜ اهلل توىَى ،فب٢٘

بىل  َرىٌٚ ا٦ُٛ تإؼك ٢ٟ اوُٛاء٥ اٛظاغبَت وـاطنح فبن٢ ٤َرٍنة   

 .^تُد اٛوظ٠ح ؤ٧ٚ 

شاٛصا: ال شٖ تإ١ اهلل ذواىل دي٤ػ هثناق٥ اٛ٘نصٍت ٟن٢ اٛصنىاب     

و٧ى ٟنا َِهنٞ ٟن٢     ،ؤه٠اؽبٞ ٠ُُا ٛى طكٓد ٣ىاَا٧ٞ واٛوـاَا هًٜ

١ ٢ٟ ت٦ٌٜ شىاب هًٜ ؤهًٜ واٛكاٙ  ،’ اغبكَس اؼبهوٌ ه٢ ا٤ٛيب

ىت وٛنى  ه٠ٚ ُو٦ٜ٠ نظاء لٖٛ اٛصىاب ُة١ اهلل َوـ٦ُ لإ اٛصىاب ؼ

و٧ى ٟا َوّّ ه٤ن٦ ٟن٢ ا٤ٛاؼُنح اِٛٔهُنح     مل ٢َ٘ نٌىٙ اهلل ٓك ٓا٦ٛ. 

 ٢ٟ ت٦ٌٜ.. :تٔاهكج
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 ختاهها هسك 

 

  ‘:ٓظُكج يف نشاء اٍُٛكج شهَِح ت٤د اغب٢ٍ 

ا شهُكج اٍٛيب ٟىالذ٤ ٓاٙ ؤؼك ؤقتاء اٛىالء ٢ٟ ٓظُكج يف نشاء

 ‘:اٛشهَِح ت٤د اغب٢ٍ

 حلليفننح الشننرف ادلؼلنند والننند    

 

 

 سالد  هوع الوجند يلاثناا األسند    

 حلفيننندج السىنننرا وزىنننرج قلثننناا  

 

 

 ويرمينننح السنننثم احللنننين ا نننرى 

 خلفنننأج أ هننند الفنننراق ف ا ىنننا  

 

 

 يف يننرتالا لفقنند شننثو ادل ننطفد    

 وفقننند سنننيدىا احلسننن  وىفانننا  

 

 

 أجنونننو ينننناتيغ الوفنننا  ولفقننند  

 آه ألم زلونننند ييننننف اجرننننر    

 

 

 وغنند ػلنند إ هاكاننا ييننف اجرننر  
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 وتكنند ذلننا السننثم احللننين تسفننرج  

 

 

 ذدهو احلشنا ولطفلناا سنقم السنثا     

 آه ذر  ىننننا القلننننوب ف طثنننناا 

 

 

 يثكننو ادلالكننا يف السننوواخ الؼلنند 

 لشننايدج يف السننخ أث نن  جرحاننا  

 

 

 تسنننياح أحقنننا   نننا خ يف اجلفنننا 
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